
 

ระเบียบวาระการประชุม 
 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

 



 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

*************************** 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๓.๑ ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำร 
ในคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 ๓.๒ ค ำสั่งคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 
 ๓.๓ กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนส ำหรับประเทศไทย  
  (๑) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ 
  (๒) กำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับแผน ๓ ระดับของประเทศ  
  (๓) กลไกกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

  (๔) กำรจัดท ำโครงกำร กำรด ำเนินงำน และกำรพัฒนำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน  

  (๕) ภำคีกำรพัฒนำ  
  (๖) กำรติดตำมประเมินผลกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑  กำรก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบและประสำนงำนหลักกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในรำยเป้ำหมำยหลัก (Goal) และเป้ำหมำยย่อย (Target) 

 ๔.๒ กำรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำร  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

 



๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม 
 

 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  

 
๑. สาระส าคัญ 

๑.๑ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย และได้แจ้งเวียน
ขอมตเิพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ แล้วเมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๓  

๑.๒ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย ขอแก้ไขเนื้อหำในหน้ำ ๑๒ หัวข้อที่ ๓. ควำมเห็นและประเด็นอภิปรำย 
จำก “และพร้อมที่จะเริ่มด ำเนินกำรจำก ๓๕ ตัวชี้วัด ที่มีข้อมูลในระดับจังหวัด ทั้งนี้ จะเร่งรัดกำร
ด ำเนินงำนในส่วนของ ๓๔ ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูลต่อไป” เป็น “พร้อมที่จะร่วมกับส ำนักงำนฯ  
ในกำรพิจำรณำตัวชี้วัดที่มีข้อมูลในระดับจังหวัด” และขอเพ่ิมเติมเนื้อหำในหน้ำที่  ๑๒ หัวข้อที่  
๔. มติที่ประชุม จำก “...และกระจำยตัวตำมกลุ่มจังหวัด ๔ ระดับ เพ่ือทดลองจัดท ำแผนพัฒนำ
จังหวัด...” เป็น “...และกระจำยตัวตำมกลุ่มจังหวัด ๔ ระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือทดลองจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำท้องถิ่น...” และกรรมกำรฯ ๒ ท่ำน ได้แก่ 
ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม และส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ขอแก้ไขรำยชื่อและต ำแหน่งผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ในหน้ำ ๒ และ ๕ ตำมล ำดับ 

 (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบวำระท่ี ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

๒. มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๓.๑ ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  



๓.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๓ เร่ือง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น

กรรมการในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๑. ความเป็นมา 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประกำศ
ลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๓ ก ำหนดให้ (๑) นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร  
(๒) รองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยให้ก ำกับส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ เป็นรองประธำนกรรมกำร คนที่ ๑ (๓) รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรี
มอบหมำย เป็นรองประธำนกรรมกำร คนที่ ๒ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนำยกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ ำนวนไม่เกิน 
๔ คน ร่วมเป็นกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

๒. สาระส าคัญ 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เพ่ิมเติม
อ ำนำจหน้ำที่ของ กพย. ในกำรเสนอแนะให้มีกำรก ำหนด แก้ไขเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงมำตรกำรด้ำน
เศรษฐศำสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมำยเพ่ือส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อคณะรัฐมนตรี ประกอบกับ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ ำนวน ๔ คน ได้ด ำรงต ำแหน่งครบวำระสำมปีแล้ว เพ่ือให้ 
กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและต่อเนื่อง อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในข้อ ๔ (๓๓) แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ นำยกรัฐมนตรีจึงได้มีค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ลงวันที่  
๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ โดยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน ๔ คน ประกอบด้วย   

 ๑) นำยณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนเศรษฐกิจ 

 ๒) นำงจุรี วิจิตรวำทกำร  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสังคม  

 ๓) นำยสนิท อักษรแก้ว  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ๔) นำยทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบวำระที ่๓.๑) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

๓. มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๓.๒ ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 



๓.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ค าสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ 

๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๔) คณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

๒. สาระส าคัญ 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีค าสั่ง
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที ่๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ลงวันที ่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
๒.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจ านวน ๓๘ คน โดยมีรัฐมนตรีประจ า

ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม และมีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่หลักในการวาง 
แนวทางการด าเนินงาน ประสาน และบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดท าแผนที่น าทางเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๒.๒ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน ๒๘ คน 
โดยมีนางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ และมีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่หลักในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง 
เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

๒.๓ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจ านวน ๓๒ คน โดยมีนายทวีศักดิ์ 
กออนันตกูล เป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ และ 
ภาคประชาสังคม และมีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่หลักในการก ากับการพัฒนาข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการข้อมูล ส าหรับการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการรายงาน
สถานการณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  

๒.๔ คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  มีจ านวน ๓๐ คน โดยมีนายปีติพงศ์  
พ่ึงบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเลขาธิการสภา
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นรองประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงและ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบ 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม มีอ านาจหน้าที่หลักในการเสนอแนะ
กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับ 
การวางแผนพัฒนาประเทศ  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที ่๓.๒) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

๓. มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๓.๓ การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย 
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ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส าหรับประเทศไทย 

๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ
ประเทศไทยตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะส านักงานเลขานุการ
ของ กพย. เสนอ และมอบหมายให้ สศช. ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ ในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ต่อไป โดยแผนการขับเคลื่อนฯ ครอบคลุมการด าเนินงานใน ๖ ด้าน ดังนี้ (๑) การสร้างความตระหนักรู้ 
(๒) การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน ๓ ระดับของประเทศ (๓) กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (๔) การจัดท าโครงการ การด าเนินงาน และการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (๕) ภาคีการพัฒนา (๖) การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี ๓.๓) 

๒. การด าเนินงาน 

ส านักงานฯ อยู่ระหว่างด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย ดังนี้  

๒.๑ การสร้างความตระหนักรู้  

๒.๑.๑ การจัดท าวีดิทัศน์สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนในการขับเคลื่อน SDGs 

ส านักงานฯ อยู่ระหว่างการจัดท าวีดิทัศน์จ านวน ๖-๘ ตอน เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ 
สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อน SDGs โดยวีดิทัศน์จะท าเป็น
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และมีค าบรรยายใต้ภาพเพ่ือให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงวีดิทัศน์ได้ 
และมีก าหนดเผยแพร่ผ่านสู่สาธารณะในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ ด้วยช่องทางเว็บไซต์กลางของ  
SDGs Thailand (http://sdgs.nesdc.go.th/) และช่องทางการเผยแพร่ของภาคีเครือข่าย 
อาทิ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ เว็บไซต์ของภาคเอกชน/ภาควิชาการ และการประชุม/
สัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒.๑.๒ การจัดท าวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นสื่อในการฝึกอบรมทางวิชาการและประชาสัมพันธ์งานด้าน 
SEA ทั้งในระดับประชาชนทั่วไปและระดับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓  

 

๒.๑.๓ การจัดท าเว็บไซต์ “ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

สศช. อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ http://sdgs.nesdc.go.th/ เพ่ือให้เป็นเว็บไซต์
กลางในการเผยแพร่ผลงาน เอกสารวิชาการ เอกสารการประชุม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว 
และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนทั่วไปและทุกภาคส่วนในสังคม
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สามารถร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือเล่าเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความยั่งยืน ในแนวคิดหลัก “Share Your SDGs Story”  

โดยเว็บไซต์มีก าหนดการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง สศช. 
จะขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นภาคีเครือข่ายในการส่งข้อมูลที่พร้อมใช้งาน  
เพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กลางดังกล่าว และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเว็บไซต์กลางนี้ได้อย่างทั่วถึง 

๒.๑.๔ การจัดองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยถอดบทเรียนพ้ืนที่ที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพ่ือขยายผลไปสู่การปรับตัวส าหรับ 
New Normal และสามารถเสนอแนะวิธีคิดใหม่ให้กับประชาคมโลก รวมทั้งจัดท าสื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเกิดการ “รู้จัก รู้จ า รู้จริง รู้แจ้ง” 
ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมจนเป็นวิถีชีวิต 

๒.๒ การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน ๓ ระดับของประเทศ 

๒.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ 
ได้แก่ (๑) ระดับที่ ๑ คือยุทธศาสตร์ชาติ (๒) ระดับที่ ๒ ประกอบด้วย แผนแม่บทฯ และ
แผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ (๓) แผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ และ
แผนปฏิบัติการด้าน…. เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถแปลงเป้าหมายและประเด็นการ
พัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างบูรณาการ โดยการขับเคลื่อนของ
หน่วยงานของรัฐต้องสามารถน าไปสู่การบรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y)  และ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๒.๒.๒ ดังนั้น เพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาของประเทศมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างเป็นบูรณาการและเป็นระบบ สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
และทฤษฎีวงจรนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นแก่นสารของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปีข้างหน้า เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจ าเป็นต้องมี
การบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ 
และแผนระดับที่ ๓  

๒.๒.๓ ส านักงานฯ ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อย (Target) ของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ  (แผนระดับที่  ๒) เพ่ือประมวลความสอดคล้องการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ระดับประเทศกับระดับนานาชาติ และน าไปสู่การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในประเทศไทยให้สามารถบรรลุทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง  
๑๖๙ เป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  ๑๗ เป้าหมายหลัก (Goals) กับ  
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๓๗ เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ จ านวน ๒๓ ฉบับ และ ๑๔๐ เป้าหมายระดับแผน
ย่อยของแผนแม่บทฯ ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้ง ๑๗ เป้าหมายหลัก และ ๑๖๙ เป้าหมายย่อย (Targets) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจ านวน ๒๒ ประเด็น ดังแผนภาพที ่๓.๓-๑ 

แผนภาพ ๓.๓-๑: ความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 

 

  

๒.๒.๔ ส านักงานฯ จะน าผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยของเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปเป็น
ข้อมูลประกอบการเชื่อมโยงในระบบ eMENSCR ที่มีข้อมูลแผนระดับ ๓ และข้อมูลโครงการ/
การด าเนินงานต่าง ๆ ต่อไป 

๒.๓ กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๒.๓.๑ ปัจจุบันการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
มีคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับชาติเชิงนโยบาย 
โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 
(๔) คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการแปลง
นโยบายที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ  

๒.๓.๒ เนื่องจากการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะเป็นพลวัต และมีความเกี่ยวข้อง
กับหลายภาคส่วน ประกอบกับบริบทเชิงนโยบายของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และ
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก
และบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป มีความครอบคลุมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ในส่วนของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบฯ ทั้งในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมาย
ย่อย (Target) เพ่ือความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน และให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตาม
และประเมินผล โดยรายละเอียดของการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายหลักและ
เป้าหมายย่อย ปรากฏในวาระเพ่ือพิจารณาที่ ๔.๑  

๒.๔ การจัดท าโครงการ การด าเนินงาน และการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๔.๑ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่  

ส านักงานฯ ได้ด าเนินตามมติคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในคราวประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๒ โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศักยภาพและ
ความพร้อมของพ้ืนที่ในการด าเนินการที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๕ ด้าน รวมทั้ง
จุดแข็งและความหลากหลายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่  และได้คัดเลือกจังหวัดน าร่อง 
จ านวน ๙ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕ แห่ง ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค
ของประเทศ และกระจายตัวใน ๔ กลุ่มระดับการพัฒนา ดังนี้ 

กลุ่มจังหวัด จังหวัด/พ้ืนที่น าร่อง ภาค 
๑.  กลุ่มที่มีค่าดัชนีรวมต่ ากว่า 

เกณฑ์กลางของประเทศ มากกว่า
ร้อยละ ๒๐ 

- จ.กาฬสินธุ ์ - ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
- จ.นราธิวาส - ภาคใต้ชายแดน 
- เทศบาลเมืองศรีสะเกษ - (อปท.) 

๒.  กลุ่มที่มีค่าดัชนีรวมต่ ากว่า 
เกณฑ์กลางของประเทศ มากกว่า
ร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกนิร้อยละ ๒๐ 

- จ.น่าน - ภาคเหนือ 
- จ.ยโสธร - ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
- จ.เลย - ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
- อบต.บ้านไร่ (จ.อุทัยธานี) - (อปท.) 

๓.  กลุ่มที่มีค่าดัชนีรวมต่ ากว่า 
เกณฑ์กลางของประเทศ น้อยกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๑๐ 

- จ.ลพบุร ี - ภาคกลาง 
- จ.เพชรบุร ี - ภาคกลาง 
- อบจ.กระบี ่ - (อปท.) 

๔.  กลุ่มที่มีค่าดัชนีรวมสูงกว่า 
เกณฑ์กลางของประเทศ 

- จ.สุราษฎร์ธาน ี - ภาคใต ้
- จ.ฉะเชิงเทรา - ภาคตะวันออก 
- เทศบาลต าบลวังไผ่ (จ.ชุมพร) - (อปท.) 
- เทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี - (อปท.) 

โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ส านักงานฯ ด าเนินการจัดการประชุมใน
จังหวัดและพ้ืนที่น าร่อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและหารือถึงสถานการณ์ด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตลอดจนกลไกความร่วมมือในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในระยะต่อไป ส านักงานฯ จะด าเนินการ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่อง 
เพ่ือบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อไป    

๒.๔.๒ การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 
ส ำนักงำนฯ ได้พัฒนำและปรับปรุงแนวทำง SEA จำกแนวทำง (Guideline) กำรประเมิน
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สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (กพย., ๒๕๖๑) เพ่ือให้มีควำมถูกต้องเหมำะสมกับกำรน ำไป 
ใช้งำนและทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย โดยแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้มีกำรปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนกำร
ด ำเนินงำนใหม่ ดังนี้ 

 (๑) ขั้นตอนการจัดท าการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  
๖ ขั้นตอนหลัก คือ (๑) กำรกลั่นกรอง (Screening) (๒) กำรก ำหนดขอบเขต (Scoping) 
โดยมีขั้นตอนย่อยที่ส ำคัญ คือ กำรวิเครำะห์และทบทวนแผนหรือแผนงำนและ 
กำรทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำรระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่และระยะเวลำ กำรวิเครำะห์ 
แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำ กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศำสตร์ กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด กำรประเมินข้อมูลฐำน กำรก ำหนด
ทำงเลือกกำรพัฒนำเบื้องต้น กำรจัดท ำแผนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำร และกำรจัดท ำ
และเสนอรำยงำนก ำหนดขอบเขต (๓) กำรพัฒนำและประเมินทำงเลือก (Alternative 
development and assessment) โดยมีขั้นตอนย่อยที่ส ำคัญ คือ กำรพัฒนำทำงเลือก 
และกำรประเมินทำงเลือก (๔) กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน (Measures for 
sustainability) (๕) กำรจัดท ำรำยงำน SEA และ (๖) กำรมีส่วนร่วม (Participation) 

 (๒) ขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบ ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอนหลัก คือ (๑) กำรควบคุม
คุณภำพของกระบวนกำร SEA (Quality Control) และ (๒) กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผล (Follow-up, Monitoring and Evaluaion)  
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 ๒.๔.๓ กำรน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปประกอบการจัดท าแผนหรือแผนงาน 
โดยได้หารือกับหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ดังนี้  

 (๑) แผนการบริหารจัดการแร่ ร่วมกับ กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่และ 
กรมทรัพยำกรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่ำงระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ พ.ศ. .... โดยให้น ำ
กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ไปใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำร
แร่ ในระดับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ ๕ ปี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙  
พร้อมทั้งขอให้ สศช. สนับสนุนด้ำนองค์ควำมรู้และจัดอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
ในกำรท ำ SEA ด้วย 

 (๒) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ร่วมกับ ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ (สทนช.) 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้ก ำหนดแผนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำเป็นหนึ่งในแผนรำยสำขำ แทนแผนบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำในแผนเชิงพ้ืนที่   
ที่ต้องจัดท ำ SEA ใน ร่ำง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศำสตร์ พ.ศ. .... รวมทั้ง สทนช. ให้กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน SEA  
เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำแผนพัฒนำของประเทศ 

 ๒.๔.๔ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสระแก้วเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนกำร SEA ซึ่งจะเป็นกำรทดลองใช้แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์ (มกรำคม พ.ศ. 2563) ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเชิงพ้ืนที่ และน ำบทเรียนที่ได้รับ
มำทบทวนและปรับปรุงแนวทำง SEA ให้มีควำมถูกต้องเหมำะสม ตลอดจนพัฒนำศักยภำพ
ของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรวำงแผนให้เกิดกำรเรียนรู้กระบวนกำรจัดท ำ SEA ที่เหมำะสม โดยคำดว่ำ 
กำรจัดท ำโครงกำรน ำร่อง ในส่วนของกำรก ำหนดขอบเขต (Scoping) จะแล้วเสร็จภำยในเดือน
พฤษภำคม 2564 

๒.๕ ภาคีการพัฒนา  

 ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการเป็นภาคีสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นปัจจัย
แห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดย ส านักงานฯ 
ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

๒.๕.๑ ภาคธุรกิจเอกชน  

 (๑) การส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนในการด าเนินงานเพ่ือความยั่งยืน โดยกระตุ้นให้เกิดแนวทาง 
การบริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายอย่างสมดุล รวมทั้งการเก็บข้อมูลและการจัดท าตัวชี้วัด เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานให้เห็นผลเชิงประจักษ์ และพร้อมขยายผลงานด้านความยั่งยืนให้สอดรับกับ
แนวโน้มการลงทุนทางธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม
การเชื่อมประสานแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนสู่ธุรกิจเครือข่าย และธุรกิจคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ (Supply Chain) รวมทั้งแนวทาง
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การหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง เติบโตไปด้วยกันกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

 (๒) เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
เปิดงาน GCNT Forum 2020: Thailand Business Leadership for SDGs ซึ่งจัดโดย
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ โดยมีผู้น าด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ สหประชาชาติ และภาคประชาสังคม เข้าร่วม
สัมมนาเพ่ือผนึกก าลังในการลงทุนและด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้น
ย้ าความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องรวมพลังกันเพ่ือให้ทุกคน 
มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๗๓ 
นอกจากนี้ สมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าจะน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หลักสากล ๑๐ ประการของโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยสมาชิก  
๒๑ องค์กร ได้ประกาศการลงทุนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมจ านวน ๙๙๘ โครงการ  
เป็นมูลค่ากว่า ๑.๒ ล้านล้านบาท  

๒.๕.๒ ภาควิชาการ 

 (๑)  การส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้น
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคตและพลังพลเมืองที่ได้รับการพัฒนาผ่านการ
เรียนรู้สามารถด ารงชีวิตให้สอดรับกับบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การพัฒนา
รายวิชาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในหลักสูตรการศึกษาทั่วไปใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งปรับทัศนคติและพฤติกรรมของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในฐานะผู้บริโภคที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  

 (๒) การสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Action Academic Service) 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ SDGs/SEP for SDGs ออนไลน์ (E-Learning) โดยจัดการองค์
ความรู้และเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความส าเร็จเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้  ขยายผล
การพัฒนาทั้งในประเทศ และในเวทีนานาชาติ 

 (๓) การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Action Research) น างานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยมีสถาบันการศึกษาและภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่กลาง 
(Platform) ในการท างานพัฒนาบนฐานข้อมูลและความรู้สมัยใหม่ โดยใช้ พ้ืนที่จริง 
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีชีวิต (Living Lab) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี  
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๒.๕.๓ ภาคประชาสังคม  

 ขยายผลการขับเคลื่อน SEP for SDGs in Action ในระดับพ้ืนที่ โดยประสานความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายที่เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา เชื่อมโยงความร่วมมือและกลไกในระดับพ้ืนที่
เพ่ือผลักดันประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ได้ เป็นรูปธรรม อาทิ SDG Lab หรือ SEP Lab รวมทั้ง สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
คลังสมองของพ้ืนที่ (Local Think Tank) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือปรับตัวรองรับ
ยุคหลังโควิด-๑๙ ที่วิถีการด าเนินชีวิต วิถีการด าเนินธุรกิจ ต้องปรับตัวสู่สภาวะปกติใหม่ 
ที่ยั่งยืน (Sustainable New Normal) 

๒.๕.๔ ภาคีเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ   

 นอกจากการประสานความร่วมมือภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญของ 
การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยยกระดับการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สศช. ร่วมกับองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย น าโดย 
UNDP และ UNICEF ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ดังนี้  

(๑) โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เพ่ือคงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
(Socio-Economic Impact Assessment COVID-19 in Thailand: Actions to 
Safeguard the Country’s Progress towards the SDGs)  

(๒) โครงการติดตามผลกระทบของมาตรการทางการคลังในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 เพ่ือการฟ้ืนตัวที่มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวและคงความก้าวหน้าใน 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Monitoring the Impact of COVID-19 
Fiscal Stimulus Package for a Resilient Recovery and Continue to Make 
Progress on the SDGs) 

๒.๖ การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๒.๖.๑ รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  

ส านักงานฯ อยู่ระหว่างจัดท ารายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016 – 2020) ประกอบด้วย 
๕ ส่วน ได้แก่ (๑) บทสรุปผู้บริหาร (๒) บทน า (๓) บทวิเคราะห์ภาพรวม (๔) การรายงาน
ความก้าวหน้ารายเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (๕) บทสรุป โดยการรายงานความก้าวหน้า
รายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) จะครอบคลุมการประเมินสถานการณ์
ของประเทศในการบรรลุเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย พร้อมทั้งก าหนดค่าสีแสดงสถานะ 
โดยยึดหลักฐานเชิงสถิติและเชิงคุณภาพ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการผ่าน
โครงการส าคัญและกรณีตัวอย่างจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่มี 
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ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย นอกจากนี้ รายงานฯ 
ยังรวมบทวิเคราะห์ความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

๒.๖.๒ การจัดกลุ่มตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ของประเทศไทย   

(๑) ส านักงานฯ จัดท าแนวทางการด าเนินงานในการติดตามและประเมินผล โดยจัดแบ่งกลุ่ม
ตัวชี้วัดตามความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทย รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบระยะเวลา และบริบทการพัฒนาของ
ประเทศไทย ซ่ึงแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
• กลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐาน จ านวน ๑๑๑ ตัวชี้วัด ซึ่งคัดเลือกตัวชี้วัดที่วัดในระดับผลผลิต

ของโครงการหรือกิจกรรม และเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยตัวชี้วัดกลุ่มพ้ืนฐานส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดที่ประเทศไทยได้ 
มีการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องแล้ว หรือประเทศไทยมีระดับ
การพัฒนาที่บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่าการชี้วัดในประเด็นดังกล่าวแล้ว  

• กลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
จ านวน ๖๒ ตัวชี้วัด ซึ่งคัดเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งพิจารณาเทียบเคียงจากทิศทางการพัฒนาและ
บริบทการพัฒนาของประเทศไทย โดยตัวชี้วัดในกลุ่มดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัดส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

• กลุ่มตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๗๔ ตัวชี้วัด ซึ่งคัดเลือก
ตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  หรือมีความก้าวหน้ากว่า
บริบทการพัฒนาของประเทศไทยโดยพิจารณาเทียบเคียงจากทิศทางการพัฒนา และ
ประเด็นที่ประเทศพัฒนาแล้วให้ความส าคัญ ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยอาจยัง 
ไม่มีความจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลในปัจจุบัน โดยตัวชี้วัดในกลุ่มดังกล่าว 
เป็นการวัดระดับการพัฒนาประเทศในระดับที่ก้าวหน้าหรือสูงขึ้นกว่าบริบท 
การพัฒนาของประเทศไทย  

(๒) ส านักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด 
ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ให้การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนต่อไป 

๒.๖.๓ รายงานการพัฒนาที่ย่ังยืนประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และ SDG Index and Dashboards 

 เครือข่ายการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions 
Network: SDSN) และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์ ได้จัดท ารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ าปี  
ค.ศ. ๒๐๒๐ เพ่ือรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศ โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  



๓.๓-๑๐ 

ทั้งข้อมูลที่เป็นทางการจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก OECD, UNICEF, WHO 
และข้อมูลไม่เป็นทางการที่ได้จากการส ารวจเองของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ เช่น World Data 
Lab, Gallup, National Science Foundation โดยในรายงานปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ประเทศไทย 
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๔๑ จาก ๑๖๖ ประเทศ ลดลงมา ๑ อันดับจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม 
มีคะแนนดัชนีรวมเพ่ิมขึ้นจาก ๗๓.๐ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ เป็น ๗๔.๕ ในปี ๒๐๒๐ และเมื่อ
พิจารณาอันดับของกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยยังคงได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ ๑  
ตามด้วยเวียดนาม (อันดับที่ ๔๙) และมาเลเซีย (อันดับที่ ๖๐) 
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 เมื่อพิจารณาข้อมูลในส่วน SDG Dashboard ซึ่งเป็นการประเมินตัวชี้วัดที่มีความก้าวหน้า
ในการด าเนินการต่ าที่สุด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่ควรให้ความส าคัญและด าเนินการ
เร่งด่วน ในกรณีของประเทศไทย พบว่ามีความท้าทายสูงในเป้าหมายหลักที่ ๓ (สุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี) และเป้าหมายหลักท่ี ๑๐ (การลดความเหลื่อมล้ า) อย่างไรก็ตาม รายงาน
ดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินแต่ละปี ส่งผลให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้ารายปีของแต่ละตัวชี้วัดได้  ประกอบกับในบางตัวชี้วัดไม่ตรงกับตัวชี้วัดที่
คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division) ก าหนดไว้ 

 

                 

 

 

 

 ที่มา: Sustainable Development Report ๒๐๒๐   

๒.๖.๔ ในระยะต่อไป ฝ่ายเลขานุการฯ จะด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานกับ
อนุกรรมการ ๔ คณะ ภายใต้ กพย. รวมทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย
การพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 



๓.๓-๑๑ 

๓. มติที่ประชุม 
  
  
  

 



ภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการ

ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนของประเทศไทย

การสร้างการตระหนักรู้
ทุกภาคส่วนเข้าใจหลักการเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยนืโดยการ
สร้างการตระหนักรู้จะด าเนินการทั้งในระดับประเทศและระดบั

ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนต่อไป

การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน/การพฒันาเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงาน/การพัฒนา 
ให้เหมาะสมกับในแต่ละพื้นทีเ่พือ่บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยนืและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบตัิ 
หน่วยงานของรัฐบรูณาการการขับเคล่ือน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน โดยมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับแผน 3 ระดับของประเทศ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ สามารถสะท้อนการขับเคล่ือน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนไดใ้นคราวเดยีวกัน

การติดตามประเมินผลการขับเคลือ่น
เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื

การติดตามและประเมินผลเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนดว้ยระบบฐานขอ้มูลกลาง

ที่มีการรายงานความก้าวหน้าจาก
ทุกหน่วยงานของรัฐ

XYZ

1

2

3

4
5

6

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap)
เอกสารแนบวาระท่ี ๓.๓



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๔.๑ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในราย 

เป้าหมายหลัก (SDGs) และเป้าหมายย่อย (SDG Targets) 



๔.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และ
เป้าหมายย่อย (Target) 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ มติคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม  
และหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละเป้าหมาย จ านวน  
๑๗ เป้าหมาย และมติคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เห็นชอบให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่  ๖ ร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย  

๑.๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละเป้าหมายมีความเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน และในแต่ละเป้าหมาย 
มีความสอดคล้องกับภารกิจของหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จึงควรมีการปรับปรุงหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก 
การขับเคลื่อนในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และเพ่ิมหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก 
ในระดับเป้าหมายย่อย (Target) เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  

๑.๓ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการให้มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก
ในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) และมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานที่เห็นว่าเหมาะสม 
ในการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบฯ ทั้งในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) เพ่ือ
แจ้งภารกิจที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการขับเคลื่อน และสอบถามข้อคิดเห็นต่อการได้รับมอบหมาย  
ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจาก
หน่วยงานฯ และเสนอรายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพ่ือให้พิจารณามอบหมายในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้ยึดภารกิจของหน่วยงานที่ตรงหรือใกล้เคียง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส าคัญ  

๒. สาระส าคัญ 

๒.๑ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในราย
เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย เป็นการก าหนด ๑ หน่วยงาน ต่อ ๑ เป้าหมายหลัก/ย่อย โดยยึดภารกิจ
ของหน่วยงานเป็นส าคัญ เพ่ือความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน และให้เกิดประสิทธิภาพใน 
การติดตามและประเมินผล ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบฯ สามารถก าหนดหน่วยงานสนับสนุน และจัดท า
แผนการด าเนินการได้ตามความเหมาะสม  

๒.๒ ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   
มีรายละเอียด ดังนี้  

 



๔.๑-๒ 

 ๒.๒.๑ ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายหลัก (Goal) 
  (๑) ประสาน และบูรณาการท างานภาพรวมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายหลักท่ีรับผิดชอบ 
  (๒)  รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนต่อฝ่ายเลขานุการฯ  
  (๓)  ในกรณีท่ีไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามที่สหประชาชาตกิ าหนด ให้หน่วยงานรับผิดชอบฯ 

รายเป้าหมายหลัก รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรับผิดชอบฯ  
รายเป้าหมายย่อย พร้อมแจ้งข้อเสนอตัวชี้วัดที่เห็นว่าเหมาะสมในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  

 ๒.๒.๒ ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายย่อย (Target) 
  (๑) ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายย่อย 
  (๒) ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (๓) ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในรายเป้าหมายย่อย 

เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ 
  (๔) รายงานผลการขับเคลื่อนรายเป้าหมายย่อย (Target) ต่อหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมาย

หลัก (Goal)  
๒.๓ ส านักงานฯ ได้ประมวลข้อมูลรายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรายเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ดังปรากฏในตาราง ๔.๑-๑ และ ๔.๑-๒  

ตาราง ๔.๑-๑ หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
รายเป้าหมายหลัก (Goal) 

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
หน่วยงานรับผิดชอบและ

ประสานงานหลักฯ 
๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทกุที่ มท. 

๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

กษ. 

๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสง่เสริมความเป็นอยู่ทีด่ีส าหรับทุกคน 
ในทุกช่วงวัย 

สธ. 

๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลมุและเท่าเทียม 
และสนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ศธ. 

๕ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน  พม. 
๖ สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและ 

มีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
สทนช. 

๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถงึพลังงานสมัยใหม่ในราคาทีส่ามารถซื้อหาได้ 
เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

พน. 

๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน  
การจ้างงานเต็มที่และมีผลติภาพ และการมีงานที่มีคุณคา่ส าหรบัทุกคน  

สศช. 



๔.๑-๓ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
หน่วยงานรับผิดชอบและ

ประสานงานหลักฯ 
๙ สร้างโครงสรา้งพืน้ฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวตักรรม 
อก. 

๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  สศช. 
๑๑ ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น 

ต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน 
มท. 

๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ทส. 
๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ทส. 

๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล 
อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทส. 

๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนนุการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยนื จัดการปา่ไม ้
ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายเปน็ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟืน้สภาพ
กลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. 

๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ให้ทุกคนเข้าถึง 
ความยุติธรรมและสรา้งสถาบันที่มีประสิทธิผล รบัผิดชอบ และครอบคลุม 
ในทุกระดับ  

ยธ. 

๑๗ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟืน้ฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

กต. 

 

ตาราง ๔.๑-๒ หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
รายเป้าหมายย่อย (Target) 

 

หน่วยงาน จ านวน เป้าหมายย่อย (SDG Target) 
ก.พ.ร. ๑ ๑๖.๖ 
กก. ๒ ๘.๙ / ๑๒.B 
กค. ๑๐ ๘.๑๐ / ๙.๓ / ๑๐.๑ / ๑๐.๕ / ๑๐.๖ / ๑๐.C / ๑๒.๗ / ๑๗.๑ / ๑๗.๔ / ๑๗.๑๗ 
กต. ๑๑ ๑.A / ๔.B / ๙.A / ๑๐.B / ๑๖.๘ / ๑๗.๒ / ๑๗.๓ / ๑๗.๖ / ๑๗.๙ / ๑๗.๑๕ / ๑๗.๑๖ 
กษ. ๘ ๒.๓ / ๒.๔ / ๒.A / ๑๔.๔ / ๑๔.๖ / ๑๔.๗ / ๑๔.B / ๑๕.๓ 
คค. ๒ ๙.๑ / ๑๑.๒ 
ดศ. ๔ ๙.C / ๑๗.๘ / ๑๗.๑๘ / ๑๗.๑๙ 
ทส. ๒๙ ๖.๓ / ๖.๖ / ๘.๔ / ๑๑.๖ / ๑๒.๑ / ๑๒.๒ / ๑๒.๔ / ๑๒.๕ / ๑๒.๘ / ๑๓.๒ / ๑๓.๓ / 

๑๓.A / ๑๓.B / ๑๔.๑ / ๑๔.๒ / ๑๔.๓ / ๑๔.๕ / ๑๔.A / ๑๔.C / ๑๕.๑ / ๑๕.๒ / 
๑๕.๔ / ๑๕.๕ / ๑๕.๖ / ๑๕.๗ / ๑๕.๘ / ๑๕.A / ๑๕.B / ๑๕.C 

ป.ป.ช. ๑ ๑๖.๕ 
พณ. ๖ ๒.B / ๘.A / ๑๐.A / ๑๗.๑๐ / ๑๗.๑๑ / ๑๗.๑๒ 
พน. ๖ ๗.๑ / ๗.๒ / ๗.๓ / ๗.A / ๗.B / ๑๒.C 
พม. ๑๕ ๑.๓ / ๑.๔ / ๕.๑ / ๕.๒ / ๕.๓ / ๕.๔ / ๕.๕ / ๕.A / ๕.C / ๘.๗ / ๑๐.๒ / ๑๐.๓ / 

๑๐.๔ / ๑๑.๑ / ๑๖.๒ 



๔.๑-๔ 

หน่วยงาน จ านวน เป้าหมายย่อย (SDG Target) 
มท. ๑๕ ๑.๑ / ๑.๒ / ๓.๖ / ๕.B / ๖.๑ / ๖.B / ๑๐.๗ / ๑๑.๓ / ๑๑.๕ / ๑๑.๗ / ๑๑.A / ๑๑.B 

/ ๑๑.C / ๑๓.๑ / ๑๖.๙ 
ยธ. ๓ ๑๖.๑ / ๑๖.๓ / ๑๖.B 
รง. ๔ ๘.๕ / ๘.๖ / ๘.๘ / ๘.B 
วธ. ๑ ๑๑.๔ 
ศธ. ๘ ๔.๑ / ๔.๒ / ๔.๔ / ๔.๕ / ๔.๖ / ๔.๗ / ๔.A / ๔.C 

สกท. (BOI) ๑ ๑๗.๕ 
สตช. ๑ ๑๖.๔ 

สทนช. ๓ ๖.๔ / ๖.๕ / ๖.A 
สธ. ๑๓ ๓.๑ / ๓.๒ / ๓.๓ / ๓.๔ / ๓.๕ / ๓.๗ / ๓.๘ / ๓.A / ๓.B / ๓.C / ๓.D / ๕.๖ / ๖.๒ 

สปน. ๑ ๑๖.๑๐ 
สมช. ๑ ๑๖.A 
สศช. ๖ ๑.B / ๘.๑ / ๘.๒ / ๑๕.๙ / ๑๗.๑๓ / ๑๗.๑๔ 
สสว. ๑ ๘.๓ 
อก. ๒ ๙.๒ / ๙.๔ 
อว. ๖ ๒.๕ / ๔.๓ / ๙.๕ / ๙.B / ๑๒.A / ๑๗.๗ 

ก.ล.ต. ๒ ๒.C / ๑๒.๖ 
*รอมติ กพย. ๖ ๑.๕ / ๒.๑ / ๒.๒ / ๓.๙ / ๑๒.๓ / ๑๖.๗ 

รวม ๑๖๙ เป้าหมายย่อย 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑) 
 

๒.๔ ทั้งนี้ ในบางเป้าหมายย่อยยังมีความคาบเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า  
๑ หน่วยงาน อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการด าเนินงาน และมีประสิทธิภาพในการติดตาม
และประเมินผล จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบฯ ในเป้าหมายย่อยที่มีความ
คาบเก่ียวระหว่างหน่วยงาน จ านวน ๖ เป้าหมายย่อย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๔.๑-๓   

ตารางที่ ๔.๑-๓ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบฯ ในเป้าหมายย่อยที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน 

เป้าหมายย่อย (SDG Targets) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ การก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบฯ 

๑.๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ สร้าง 
ภูมิต้านทานให้กับผู้ทีย่ากจนและอยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง รวมทัง้ลด 
ความเสี่ยงและความล่อแหลมตอ่ 
ภาวะสภาพอากาศผันผวนรุนแรง  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิง่แวดล้อม และภัยพบิัติ  

พม. และ 
มท. 

สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจาก
เก่ียวข้องกับการสร้างภูมิต้านทาน
ในทุกมิติ ให้กับผู้ที่ยากจนและ
อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  

พม. 

๒.๑ ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกัน
ให้ทุกคน โดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ใน

กษ. และ สธ. สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กษ. 



๔.๑-๕ 

เป้าหมายย่อย (SDG Targets) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ การก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบฯ 

ภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึง
อาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และ
เพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารในทุกมติิ
ให้กับทุกคน ซึ่ง กษ. มีภารกิจ 
ในการส่งเสริมการผลิตอาหารให้
เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อเป็น
หลักประกันในการยุติความหิว
โหยให้กับคนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง
คนที่ยากจนและอยู่ในภาวะ
เปราะบาง 

 

๒.๒ ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ
และแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และ 
ให้นมบุตร และผูสู้งอายุ ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๗๓ รวมถึงบรรลุเป้าหมายทีต่กลง
ร่วมกันระหว่างประเทศวา่ด้วยภาวะเตี้ย 
(stunting) และแคระแกร็น (wasting) 
ในเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๘ 

สธ. พม. และ 
มท. 

สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจาก
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
และโภชนาการที่ดี และการบรรลุ
เป้าหมายตามข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศในประเด็นสุขภาพ 
ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สธ.  

 

 

สธ. 

๓.๙ ลดจ านวนการตายและการเจ็บป่วย
จากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ และ
การปนเปื้อนทางอากาศ น้ า และดิน  
ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

อก. กษ. และ 
ทส. 

สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจาก 
มุ่งลดจ านวนการตายและเจ็บปว่ย
จากสารเคมีอันตรายฯ ซึ่งจ าเปน็ 
ต้องมีการด าเนินการเพื่อลด
สาเหตุ/แหล่งก าเนิดหลักของ
สารเคมีอันตราย มลพิษ และ
การปนเปื้อนทางอากาศ น  า  
และดิน ซึ่งการควบคุมการผลิต 
และการใช้สารเคมีอันตรายฯ 
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มี
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานกรรมการ และอธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

อก. 



๔.๑-๖ 

เป้าหมายย่อย (SDG Targets) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ การก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบฯ 

๑๒.๓ ลดของเสียอาหาร (food waste) 
ของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและ
ผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร (food 
loss) ตลอดการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน 
รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

กษ. และ ทส. สอดคล้องกับภารกิจหลักของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยการสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว) และแผน
ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภค 
ที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐  

ทส. 

๑๖.๗ สร้างหลักประกันว่าจะมี
กระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ 
ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็น 
ตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ  

ส านักงาน 
ก.พ.ร. และ 

สปน. 

สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เนื่องจากมุ่งส่งเสริม
ให้มีกระบวนการตัดสินใจ 
ที่ครอบคลุมและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของภาครัฐในทุก
ระดับ รวมทั้งการมีผู้แทนที่รับฟัง
และสะท้อนปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชนทุกกลุ่มในสังคม 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ เห็นชอบการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมายหลัก (Goal) และ ๑๖๙ เป้าหมายย่อย (Target) ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๓.๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย 
ด าเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจ และรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ
เป็นระยะ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 
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(ร่าง) หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)* 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก  
๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทกุที่ มท. 

๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร และยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

กษ. 

๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสง่เสริมความเป็นอยู่ทีด่ี
ส าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 

สธ. 

๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลมุ
และเท่าเทียม และสนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ศธ. 

๕ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและ
เด็กหญิงทุกคน  

พม. 

๖ สร้างหลักประกันเรื่องน  าและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการ 
อย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใชส้ าหรับทุกคน 

สทนช. 

๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถงึพลังงานสมัยใหม่ในราคา 
ที่สามารถซื อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยนื 

พน. 

๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืน การจา้งงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน 
ที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน  

สศช. 

๙ สร้างโครงสรา้งพื นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และส่งเสริม
นวัตกรรม 

อก. 

๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  สศช. 
๑๑ ท าให้เมืองและการตั งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย 

ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน 
มท. 

๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ทส. 
๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ น 
ทส. 

๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร 
ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพฒันาที่ยั่งยนื 

ทส. 

๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนนุการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยนื 
จัดการป่าไม้ที่ยั่งยนื ต่อสู้การกลายเปน็ทะเลทราย หยุดการเสือ่ม
โทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลบัมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. 

๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ให้ทุก
คนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบนัที่มปีระสิทธผิล รับผิดชอบ 
และครอบคลุมในทุกระดบั  

ยธ. 

๑๗ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟืน้ฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

กต. 
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 (ร่าง) หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลกัการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนรายเป้าหมายหลัก (SDGs) และรายเป้าหมายย่อย (SDG Targets) 

หน่วยงาน   เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
ก.พ.ร. SDG1606 พัฒนาสถาบันท่ีมีประสิทธิผล มีความรบัผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 
กก. SDG0809 ออกแบบและใช้นโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน ซึ่งช่วยสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573 

 SDG120B พัฒนาและด าเนินการใช้เครื่องมือเพื่อติดตามผลกระทบของการพัฒนาท่ียั่งยืนในด้านการทอ่งเที่ยวท่ียั่งยืนท่ีสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลติภณัฑ์ท้องถิ่น 
กค. SDG0810 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบรกิารทางการเงินแก่ทุกคน 

 SDG0903 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและวสิาหกิจขนาดเลก็ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา รวมทั ง
เชื่อมโยงผู้ประกอบการเหล่านี เข้าสู่ห่วงโซ่มลูค่าและตลาด 

 SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยใหม้ีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1005 ปรับปรุงกฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสรมิความแข็งแกร่งในการด าเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าว 
 SDG1006 สร้างหลักประกันว่าจะมีตวัแทนและเสียงของประเทศก าลังพัฒนาในการตัดสินใจในสถาบนัการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ น เพื่อให้เป็นสถาบันท่ีมี

ประสิทธิผล น่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ และมีความชอบธรรมมากขึ น 
 SDG100C ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานย้ายถิน่ (migrant remittance) ให้ต่ ากว่าร้อยละ 3 และขจัดการช าระเงินระหว่างประเทศ 

(remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1207 ส่งเสริมแนวปฏิบตัิด้านการจัดซื อจดัจ้างของภาครัฐท่ียั่งยืน ตามนโยบายและการใหล้ าดับความความส าคัญของประเทศ 
 SDG1701 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศก าลังพัฒนา เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของประเทศใน

การเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐ 
 SDG1704 ช่วยประเทศก าลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสรมิการจดัหาเงินทุนโดยการก่อหนี  การบรรเทาหนี และการปรับ

โครงสร้างหนี ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี ต่างประเทศของประเทศยากจนท่ีมีหนี สินในระดบัสูงเพื่อลดการประสบปญัหาหนี  (debt distress)   
 SDG1717 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านการสรรหาทรัพยากรของหุ้นส่วน 

กต. SDG010A สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนยัส าคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อให้ประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ มีวิธีการที่เพียงพอและคาดการณไ์ด้ในการด าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยตุิความยากจนในทุกมิติ 

 SDG040B เพิ่มจ านวนทุนการศึกษาท่ัวโลกท่ีให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนานอ้ยท่ีสุด รัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแลว้และประเทศ
ก าลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2563 

 SDG090A อ านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ียั่งยืนและมีความยืดหยุ่น ในประเทศก าลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลย ีและด้าน
วิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นหมูเ่กาะขนาดเล็ก 

 SDG100B สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และการไหลของเงิน รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ ไปยังรัฐท่ีมีความจ าเปน็มากที่สุด 
โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศแถบแอฟริกา รัฐก าลงัพัฒนาท่ีเป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก และประเทศก าลังพัฒนาท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยใหส้อดคล้องกับแผนและแผนงาน
ของประเทศเหล่านั น 
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หน่วยงาน   เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
กต. (ต่อ) SDG1608 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันท่ีเกีย่วข้องกับธรรมาภิบาลโลก 

 SDG1702 ประเทศพัฒนาแล้วจะด าเนินการใหเ้ป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) อย่างเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดย
ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมสีัดส่วน ODA/GNI ทีใ่ห้แก่ประเทศก าลังพฒันา ร้อยละ 0.7 และมีสดัส่วน ODA/GNI ที่ให้แก่ประเทศพัฒนานอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 
0.15 ถึง 0.20 โดยผู้ให้ ODA ควรพิจารณาตั งเป้าหมายที่จะให้มสีัดส่วน ODA/GNI ทีใ่ห้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

 SDG1703 ระดมทรัพยากรทางการเงินส าหรับประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มเติม จากแหล่งที่หลากหลาย 
 SDG1706 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมภิาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต ้และไตรภาคี และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้

ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกท่ีมีอยู่เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอ านวยความสะดวกด้าน
เทคโนโลยี (Technology Facilitation Mechanism) ของโลก 

 SDG1709 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศส าหรับการด าเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีมีประสิทธิผลและมีการตั งเป้า ในประเทศก าลังพัฒนาเพื่อสนบัสนุนแผน
ระดับชาติที่จะด าเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต-้ใต้ และไตรภาค ี

 SDG1715 เคารพพื นท่ีทางนโยบายและความเป็นผู้น าของแต่ละประเทศท่ีจะสร้างและด าเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 SDG1716 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยร่วมเตมิเตม็โดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีหลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน เพื่อจะสนบัสนุนการบรรลุเปา้หมายการพัฒนาท่ียั่งยนืในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา 
กษ. SDG0203 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื นเมือง ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ และชาวประมง ให้เพิ่มขึ นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึง

การเข้าถึงที่ดิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสส าหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์ม อย่างมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0204 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมคิุ้มกันท่ีจะเพิ่มผลติภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ 

เสรมิขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบตัิอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาคุณภาพของดินและทีด่ินอย่าง
ต่อเนื่อง ภายในปี พ.ศ. 2573 

 SDG020A เพิ่มการลงทุน ตลอดจนยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื นฐานในชนบท การวิจัยและส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยี และการท าธนาคาร
เชื อพันธุ์ (gene bank) ของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขดีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

 SDG1404 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ก ากับการท าการประมงอย่างมีประสิทธิผล และยตุิการประมงเกินขีดจ ากัด การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และ
แนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางท าลาย และด าเนินการใหเ้ป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั นที่สุดที่จะ
เป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับผลผลิตสูงสดุที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น  าเหล่านั น 

 SDG1406 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยับยั งการอุดหนุนการประมงบางรปูแบบที่มีส่วนท าให้เกิดการประมงเกินขีดจ ากัด ขจัดการอุดหนุนทีม่ีส่วนท าให้เกิดการประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลส าหรบัประเทศก าลัง
พัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สดุควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก 

 SDG1407 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รฐัก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่าน
ทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี ยงสัตว์น  า และการท่องเที่ยว 

 SDG140B จัดให้ชาวประมงพื นบ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด 
 SDG1503 ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟทูี่ดินและดนิที่เสื่อมโทรม รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะ

บรรลุถึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากรทีด่ิน ภายในปี พ.ศ. 2573 



เอกสารแนบวาระที่ ๔.๑ 

๔ 
 

หน่วยงาน   เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
คค. SDG0901 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ยั่งยืนและมีความต้านทานและยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสรา้งพื นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ โดยเฉพาะการเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมส าหรบัทุกคน 
 SDG1102 จัดให้ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจา่ยได้ พัฒนาความปลอดภัยทางถนน ขยายการขนส่งสาธารณะ และค านึงถึงกลุ่มคนท่ี

อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 
ดศ. SDG090C เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมุ่งจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2563 

 SDG1708 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ท างานได้อย่างเต็มทีภ่ายในปี พ.ศ. 
2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนท่ีส าคัญ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 SDG1718 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสรมิสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศก าลังพัฒนา รวมถงึประเทศพัฒนาน้อยที่สดุและรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่
ของข้อมูลทีม่ีคุณภาพ ทันเวลาและเช่ือถือได้ จ าแนกตามรายได้ เพศ อายุ เชื อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคณุลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
บริบทของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

 SDG1719 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มอียู่แล้วในการพัฒนาการวดัความก้าวหน้าของการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมีผลต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสรา้งขีดความสามารถ
ด้านสถิติในประเทศก าลังพัฒนา ภายในปี พ.ศ. 2573 

ทส. SDG0603 ปรับปรุงคุณภาพน  า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ งขยะและลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสดัส่วนน  าเสยีที่ไม่ผา่นการบ าบดัลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการน า
กลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ  าที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนท่ัวโลก ภายในปี พ.ศ. 2573 

 SDG0606 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นท่ีชุ่มน  า แม่น  า ชั นหินอุ้มน  า และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563 
 SDG0804 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบรโิภคและการผลติอย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลติและการบรโิภคที่ยั่งยืน โดยมีประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นผู้น าในการด าเนินการไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 
 SDG1106 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร รวมถึงการให้ความส าคญักับคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1201 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบระยะ 10 ปีของแผนงานว่าด้วยแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศน าไปปฏิบัติโดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นผู้น า โดยค านึงถึง

การพัฒนาและขดีความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา 
 SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยนืและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573ฃ 
 SDG1204 บรรลุเรื่องการจดัการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั นด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีตกลงกันแล้ว และ

ลดการปลดปล่อยสิ่งเหลา่นั นออกสู่อากาศ น  า และดินอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบตอ่สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2563 
 SDG1205 ลดการเกิดของเสยีโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ  า และการน ากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1208 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความตระหนักถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1302 บูรณาการมาตรการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดบัชาติ 
 SDG1303 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขดีความสามารถของมนุษย์และของสถาบนัในเรื่องการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

การเตือนภยัล่วงหน้า 
 SDG130A ด าเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีทีผู่กพันต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มเีป้าหมายร่วมกันระดม

ทุนจากทุกแหล่งให้ได้จ านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อสนองความต้องการของประเทศก าลังพัฒนา ภายใต้บริบทของการด าเนินมาตรการลดผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนจดัหาเงินทุนเพื่อให้กองทุน Green Climate Fund ด าเนินการไดเ้ต็มทีโ่ดยเร็ว 
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หน่วยงาน   เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
ทส. (ต่อ) SDG130B ส่งเสริมกลไกท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

และรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก โดยให้ความส าคญัต่อผูห้ญิง เยาวชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายขอบ 

 SDG1401 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568 
 SDG1402 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคญั รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการ

มีมหาสมุทรที่มสีุขภาพดแีละมีผลติภาพ ภายในปี พ.ศ.  2563 
 SDG1403 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 
 SDG1405 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พื นท่ีทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยูบ่นพื นฐานของข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สดุที่มีอยู ่
 SDG140A เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง

ทะเลของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ เพื่อจะพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมสี่วนสนับสนุนการพัฒนาของ
ประเทศก าลังพัฒนามากขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

 SDG140C เพิ่มพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทาง
กฎหมายส าหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหลา่นั นอย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าท่ี 158 ของเอกสาร The Future We Want 

 SDG1501 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและแหล่งน  าจดืในแผ่นดิน รวมทั งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ป่าไม้ 
พื นที่ชุ่มน  า ภูเขาและพื นทีแ่ห้งแลง้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใตค้วามตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

 SDG1502 ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการปา่ไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยดุยั งการตดัไม้ท าลายป่า ฟ้ืนฟูป่าท่ีเสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าท่ัวโลกอย่าง
จริงจัง ภายในปี พ.ศ. 2563 

 SDG1504 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั น เพื่อเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศในการสร้าง
ผลประโยชน์อันส าคัญต่อการพัฒนาท่ียั่งยนื ภายในปี พ.ศ. 2573 

 SDG1505 ปฎิบัติการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั งการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี พ.ศ. 2563 ปกป้องและป้องกัน
การสญูพันธ์ุของชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม 

 SDG1506 ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกดิจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทยีมและยุติธรรม และส่งเสรมิการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั นอย่างเหมาะสม ตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 SDG1507 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์คุม้ครอง และแก้ปัญหาทั งอุปสงค์และอุปทานต่อผลติภณัฑส์ัตว์ป่าที่ผดิกฎหมาย 
 SDG1508 น ามาตรการเพื่อป้องกันการน าเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานต่อระบบนิเวศบกและน  า และควบคมุหรือขจัด priority species ภายในปี พ.ศ. 2563 
 SDG150A ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่ง เพื่ออนุรักษแ์ละใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนเิวศอย่างยั่งยนื 
 SDG150B ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนนุเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพัฒนาให้เกิด

ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า 
 SDG150C เพิม่พูนการสนบัสนนุในระดับโลกแก่ความพยายามทีจ่ะต่อสู้กบัการลา่ การเคลื่อนย้ายชนดิพันธุ์คุม้ครอง รวมถึงโดยการเพิม่ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการด ารงชีพอย่างยั่งยนื 

ป.ป.ช. SDG1605 ลดการทุจริตในต าแหนง่หน้าท่ีและการรับสินบนทุกรูปแบบ 
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หน่วยงาน   เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
พณ. SDG020B แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพื่อการ

ส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยใหเ้ป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา 
 SDG080A เพิ่มการสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพือ่การค้า (Aid for Trade) แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งรวมถึงผา่นกรอบการท างาน

แบบบูรณาการส าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ (Enhanced Integrated Framework for Trade-related Technical Assistance 
to Least Developed Countries) 

 SDG100A ปฏิบัติตามหลักการปฏบิัติอย่างเป็นพิเศษและแตกต่าง (special and differential treatment: S&D) ส าหรับประเทศก าลงัพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ให้สอดคล้องตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก  

 SDG1710 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีทีเ่ป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติและเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านข้อสรุปของการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา 
 SDG1711 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลังพัฒนาให้สูงขึ นอย่างมีนัยส าคญั โดยมุ่งเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการส่งออกท่ัวโลกใหสู้งขึ น 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563  
 SDG1712 ท าให้เกิดการด าเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเขา้ถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจ ากัดปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด โดยให้สอดคล้องกับ 

ค าตัดสินขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสรา้งหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีมีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ดจะมีความโปร่งใสและ 
เรียบง่าย และมสี่วนช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด 

พน. SDG0701 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ทีเ่ชื่อถือได้ ในราคาทีส่ามารถซื อหาได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0702 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในสดัส่วนพลังงานของโลก (global energy mix) ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0703 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ นเป็น 2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG070A ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยีพลังงานท่ีสะอาด โดยรวมถึงพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน และเทคโนโลยเีชื อเพลิงฟอสซิลชั นสูงและสะอาด และสนบัสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลงังานท่ีสะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG070B ขยายโครงสร้างพื นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการจัดส่งบริการพลังงานสมัยใหม่และยั่งยืนโดยถ้วนหน้าในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย

ที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ที่สอดคล้องกับโครงการสนับสนุนของประเทศเหล่านั น ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG120C ท าให้การอุดหนุนเชื อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบรโิภคทีส่ิ นเปลืองมีความสมเหตสุมผล โดยก าจดัการบดิเบือนทางการตลาด ให้สอดคล้องกับบริบทของ

ประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอดุหนุนที่เป็นภยัเหล่านั น เพื่อสะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความจ าเป็นและเง่ือนไขเฉพาะของประเทศก าลัง
พัฒนาและลดผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ นต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั นในลักษณะที่เป็นการคุม้ครองคนจนและชุมชนท่ีไดร้ับผลกระทบ 

พม. SDG0103 ด าเนินการใหทุ้กคนมีระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมระดับประเทศท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมถึงฐานการคุ้มครองทางสังคม (floors) โดยให้ครอบคลมุกลุม่ประชากร
ยากจน และกลุ่มเปราะบางให้มากพอ ภายในปี พ.ศ. 2573  

 SDG0104 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั นพื นฐาน  
การเป็นเจ้าของและมีสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) 

 SDG0501 ยุติการเลือกปฏิบตัิทุกรูปแบบท่ีมีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่ 
 SDG0502 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีมีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถงึการค้ามนุษย์ การแสวงประโยชน์ทั งทางเพศ และในรูปแบบอื่น 
 SDG0503 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภยัทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรและโดยการบังคับ และการท าลายอวัยวะเพศหญงิ 
 SDG0504 ตระหนักและให้คณุค่าต่อการดูแลและการท างานบ้านแบบไมไ่ด้รับค่าจ้าง โดยจัดให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพื นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม และสนบัสนุน

ความรับผิดชอบร่วมกันภายในครวัเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 



เอกสารแนบวาระที่ ๔.๑ 

๗ 
 

หน่วยงาน   เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
พม. (ต่อ) SDG0505 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล และมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น าในทุกระดับของการตัดสินใจในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสาธารณะ 

 SDG050A ด าเนินการปฏริูปเพื่อให้ผู้หญิงมสีิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั ง การเข้าถึงการเป็นเจ้าของและมีสิทธิในทีด่ิน และทรัพยส์ินในรูปแบบอื่น การบริการทาง
การเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ 

 SDG050C เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเพิม่บทบาทแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 
 SDG0807 ด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพโดยทันที เพื่อขจัดแรงงานท่ีถูกบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการคา้มนุษย์ และยับยั งและก าจดัการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

ที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และภายในปี พ.ศ. 2568 ยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ 
 SDG1002 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื อชาติ ชาติพันธ์ุ แหลง่ก าเนิด ศาสนา 

สถานะทางเศรษฐกจิหรืออ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1003 สร้างหลักประกันถึงโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออก

กฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัตทิี่เหมาะสมในเรื่องดังกล่าว 
 SDG1004 น านโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคมมาใช้ และให้บรรลคุวามเสมอภาคยิ่งขึ นอย่างก้าวหน้า 
 SDG1101 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดบัชุมชนแออัด ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1602 ยุติการข่มเหง การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบท่ีมีต่อเด็ก 

มท. SDG0101 ภายในปี พ.ศ. 2573 ขจัดความยากจนขั นรุนแรงของประชาชนในทุกพื นท่ีให้หมดไป ซึ่งปัจจุบันความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวันต่ ากว่า $1.90 ต่อวัน 
 SDG0102 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 
 SDG0306 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุจากการจราจรทางถนนท่ัวโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2563 
 SDG050B เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิม่บทบาทแก่สตรี   
 SDG0601 บรรลุเป้าหมายการใหทุ้กคนเข้าถึงน  าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาทีส่ามารถซื อหาได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG060B สนับสนุนและเพิม่ความเข้มแข็งในการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน  าและสุขาภบิาล 
 SDG1007 อ านวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็นระเบยีบ ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายด้านการ

อพยพท่ีมีการวางแผนและการจดัการที่ด ี
 SDG1103 ยกระดับการพัฒนาเมอืงและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบรหิารจดัการการตั งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บรูณาการและยั่งยืนใน

ทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1105 ลดจ านวนผู้เสยีชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสญูเสยีโดยตรงทางเศรษฐกจิเทียบเคียงกับ GDP ของโลก ที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัตทิี่เกี่ยวกับน  า โดย

มุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนท่ีอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1107 จัดให้มีการเข้าถึงพื นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะส าหรับผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้พิการ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG110A สนับสุนนการเช่ือมโยงเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมระหว่างพื นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาใน

ระดับชาติและระดบัภูมภิาค 
 SDG110B ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มจ านวนเมืองและกระบวนการตั งถิ่นฐานของมนุษย์ท่ีเลือกใช้และด าเนินการตามนโยบายและแผนท่ีบูรณาการ เพื่อน าไปสู่ความครอบคลุม 

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ มภีูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และให้พฒันาและด าเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ โดยเป็นไปตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสีย่งจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 



เอกสารแนบวาระที่ ๔.๑ 

๘ 
 

หน่วยงาน   เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
มท. (ต่อ) SDG110C สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและมีความต้านทานและยืดหยุ่น โดยใช้วัสดุท้องถิ่น 

 SDG1301 เสริมภูมติ้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภยัพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 
 SDG1609 จัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีการจดทะเบยีนเกิด (สูติบตัร) ภายในปี พ.ศ. 2573 

ยธ. SDG1601 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้อง*ในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยส าคญั 
(หมายถึงอัตราการตายทีเ่กี่ยวข้องกับความรุนแรง ฆาตกรรม ฯลฯ  ดูข้อมูลเพิ่มเตมิของ UN Metadata ที ่https://unstats.un.org/sdgs/metadata/)  

 SDG1603 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความยตุิธรรมอย่างเท่าเทียม 
 SDG160B ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายทีไ่ม่เลือกปฏบิัติเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

รง. SDG0805 บรรลุการจ้างงานเตม็ที่และมผีลติภาพ และการมีงานท่ีมีคุณค่าส าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มภีาวะทุพพลภาพ และใหม้ีการจา่ยค่าจ้างทีเ่ท่าเทียมส าหรับ
งานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี พ.ศ. 2573 

 SDG0806 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานท า ท่ีไมม่ีการศึกษา และที่ไมไ่ด้รับการฝึกอบรม ลงอย่างมาก ภายในปี พ.ศ. 2563 
 SDG0808 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส าหรับผู้ท างานทุกคน รวมถึงผู้ท างานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท างานเสี่ยงอันตราย 
 SDG080B พัฒนาและด าเนินงานตามยุทธศาสตรโ์ลกส าหรับการจา้งงานเยาวชนและด าเนินงานตามขอ้ตกลงเรื่องงานของโลก (Global Jobs Pact) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(ILO) ภายในปี พ.ศ. 2563 
วธ. SDG1104 เสริมความพยายามในการปกป้องและคุม้ครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก 
ศธ. SDG0401 สร้างหลักประกันว่าเดก็ชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคณุภาพ เท่าเทยีม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสูผ่ลลัพธ์ทางการเรียนท่ีมี

ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0402 สร้างหลักประกันว่าเดก็ชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคณุภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั นมี

ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดบัประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573  
 SDG0404 เพิม่จ านวนเยาวชนและผูใ้หญ่ที่มีทักษะทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจา้งงาน การมีงานทีม่คีณุคา่ และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0405 ขจัดความเหลี่อมล  าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่า

เทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0406 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0407 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสรมิการพัฒนาทีย่ั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรบัการพัฒนาทีย่ั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ

มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสรมิวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
การทีว่ัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกดิการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

 SDG040A สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอปุกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจดัใหม้ีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ทีป่ลอดภัย 
ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

 SDG040C เพิ่มจ านวนครูที่มคีณุวฒุ ิรวมถึงการด าเนินการผา่นความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝกึอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และ
รัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเลก็ ภายในปี พ.ศ. 2573 

สกท. (BOI) SDG1705 ใช้และด าเนินการให้เกดิผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
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หน่วยงาน   เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
สตช. SDG1604 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสรมิความแข็งแกร่งของกระบวนการตดิตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั งในลักษณะองค์กร

ทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573 
สทนช. SDG0604 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  าในทุกภาคส่วนและสรา้งหลักประกันว่าจะมีการใช้น  าและจัดหาน  าท่ียั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า และลดจ านวนประชากรที่ประสบ

ปัญหาการขาดแคลนน  า ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0605 ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือข้ามเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG060A ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสรมิสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับน  าและสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึง

การเก็บกักน  า การขจดัเกลือ ประสิทธิภาพการใช้น  า การบ าบดัน  าเสีย เทคโนโลยีการน าน  ากลับมาใช้ใหม่ 
สธ. SDG0301 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ ากว่า 70 คน ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573 

 SDG0302 ยุติการตายที่ป้องกันไดข้องทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ าถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการ
ตายในเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่ าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573 

 SDG0303 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคตดิต่อทางน  า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573  
 SDG0304 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ทีด่ี ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0305 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพตดิในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย 
 SDG0307 สร้างหลักประกันถ้วนหน้า ในการเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ์รวมถึงการวางแผนครอบครัว ข้อมูลข่าวสารและความรู้ และการบรูณาการอนามัย

การเจรญิพันธ์ุในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0308 บรรลุการมีหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสีย่งทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจ าเป็นทีม่ีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวคัซีนจ าเป็นที่

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคณุภาพ และมีราคาที่สามารถซื อหาได ้
 SDG030A เพิ่มความเข้มแข็งในการด าเนินงานตามกรอบอนสุัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม 
 SDG030B สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก าลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจ าเป็นในราคาที่สามารถซื อ

หาได้ตามปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPS) และการสาธารณสุข ซึง่เน้นย  าสิทธิส าหรับประเทศก าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลง 
TRIPS อย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

 SDG030C เพิ่มการใช้เงินสนับสนนุด้านสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรกัษาก าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก 

 SDG030D เสริมขีดความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก าลังพัฒนา ในด้านการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพทั งใน
ระดับประเทศและระดับโลก 

 SDG0506 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจรญิพันธ์ุ และสิทธิด้านการเจรญิพันธ์ุโดยถ้วนหน้า ตามทีต่กลงในแผนปฏิบตัิการของการประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั น 

 SDG0602 บรรลุเป้าหมายการใหทุ้กคนเข้าถึงการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยตุิการขับถ่ายในท่ีโล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง 
เด็กหญิง และกลุม่ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 

สปน. SDG1610 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั นพื นฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 



เอกสารแนบวาระที่ ๔.๑ 

๑๐ 
 

หน่วยงาน   เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
สมช. SDG160A เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระท าผ่านทางความร่วมมือระหวา่งประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศ

ก าลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรนุแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม 
สศช. SDG010B สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ทีเ่อื อประโยชน์แก่คนจน (pro-poor) และค านึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) เพื่อส่งเสริมให้มีการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน 
 SDG0801 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนานอ้ยท่ีสุด มีการ

ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อป ี
 SDG0802 บรรลุการมผีลติภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ นผ่านการสร้างความหลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวตักรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการผลิตทีม่ีมลูค่าเพิ่มสูง และใช้

แรงงานเป็นหลัก (Labour-intensive)  
 SDG1509 บูรณาการมลูค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การจัดท าแผน กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบญัชีทั งระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 
 SDG1713 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย 
 SDG1714 ยกระดับความสอดคลอ้งเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สสว. SDG0803 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเนน้การพัฒนาท่ีสนับสนุนกจิกรรมทีม่ีผลติภาพ การสร้างงานท่ีมีคุณคา่ ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และใหก้ารสนับสนุนการ
รวมตัวและการเติบโตของวิสาหกจิรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

อก. SDG0902 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลมุและยั่งยืน และภายในปี พ.ศ. 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่งของภาคอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑม์วลรวมของประเทศ โดย
ให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

 SDG0904 ยกระดับโครงสร้างพื นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพือ่ให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ น โดยทุกประเทศด าเนินการตามขดีความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

อว. SDG0205 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมลด็พันธ์ุพืชที่ใช้เพาะปลูก สตัว์ในไร่นาและที่เลี ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธ์ุตามธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั น 
รวมถึงให้มีธนาคารพืชและเมล็ดพนัธุท์ี่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั งในระดับประเทศ ระดับภูมภิาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเขา้ถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามที ่
ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

 SDG0403 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคณุภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG0905 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้ภายในปี พ.ศ. 2573 

มีการส่งเสรมินวัตกรรมและให้เพิม่จ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิม่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐและเอกชน 
 SDG090B สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลังพัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและ

การเพิ่มมลูค่าของสินค้าโภคภัณฑ ์
 SDG120A สนับสนุนประเทศก าลงัพัฒนาในการเสรมิความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่แบบแผนการผลติและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ น 
 SDG1707 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพรเ่ทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมให้กบัประเทศก าลังพัฒนาภายใตเ้งื่อนไขที่อ านวยประโยชน์แก่ประเทศก าลังพัฒนา

รวมทั งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลงร่วมกัน 



เอกสารแนบวาระที่ ๔.๑ 

๑๑ 
 

หน่วยงาน   เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
ก.ล.ต. SDG020C เลือกใช้มาตรการที่สรา้งหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภณัฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและ

ข้อมูลส ารองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพื่อจ ากัดความผันผวนของราคาอาหารที่รุนแรง 
 SDG1206 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏบิัติที่ยั่งยืนไปใช้ และบูรณาการข้อมลูด้านความยั่งยืนไวใ้นรอบการรายงานของบริษัทเหล่านั น 

รอมติ กพย. SDG0105 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างภูมิตา้นทานให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณเ์ปราะบาง รวมทั งลดความเสี่ยงและความล่อแหลมต่อภาวะสภาพอากาศผันผวนรนุแรง การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  

 SDG0201 ยุติความหิวโหยและสรา้งหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนท่ียากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มโีภชนาการ และเพียงพอตลอด
ทั งป ีภายในปีพ.ศ. 2573 

 SDG0202 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแกไ้ขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 รวมถึงบรรลุ
เป้าหมายทีต่กลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะเตี ย (stunting) และแคระแกร็น (wasting) ในเดก็อายุต่ ากว่า 5 ปี ภายในปี พ.ศ. 2568 

 SDG0309 ลดจ านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น  า และดิน ให้ลดลงอยา่งมาก ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1203 ลดของเสียอาหาร (food waste) ของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับคา้ปลีกและผู้บริโภค และลดการสญูเสียอาหาร (food loss) ตลอดการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการ

สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี พ.ศ. 2573 
 SDG1607 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรบัผิดชอบ ครอบคลุม มสี่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนท่ีดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม กพย. ในวันที่ 14 ก.ย. 2563 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

๔.๒ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ 



๔.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ 

๑. ความเป็นมา 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๓๗ คน มีอ านาจหน้าที่หลักในการวางแนวทางการด าเนินงาน วิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย 
ตลอดจนประสานและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๒. สาระส าคัญ 

เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย สามารถตอบสนองและรับมือ 
กับความท้าทายใหม่ รวมทั้งประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือร่วมกันผลักดันประเทศไทย
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทของทศวรรษแห่งการด าเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)
ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอให้พิจารณาเพ่ิมอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้  

๒.๑ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๒.๒ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

เห็นชอบกับการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเพ่ิม
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นอนุกรรมการ  

๔. มติที่ประชุม 

              

              

              

              



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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